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بحران کرونا

گروه ها  گسترش بوده و به رغم اینکه افراد،  حال رشد و 
و جنبش هایی در مقابل منشأ این بیماری ایستادگی 
کرده و از بند آن رهایی یافته اند، تعداد آن ها نسبت به 

مبتالیان، زیاد نبوده است.
ایـــن بــیــمــاری حــتــی وارد جــوامــع اســالمــی شــده 
با  ابــتــدا  پیش  ســال  یک صد  حــدود  از  نیز  ایـــران  در  و 
سرکوب نظامی و قدرت سخت و سال ها بعد به صورت 
افــکــار،  و  گشته  صحنه  وارد  نـــرم،  قـــدرت  و  اعــتــقــادی 
اندیشه ها، باورها، سبک زندگی و پیوندهای اجتماعی 
تأثیر  تحت  به کلی  را  شهرسازی  و  خانواده  نهاد  مانند 
قرار داده است. در منطقه نیز چون سلطه و قدرت نرم 
ده ها  تأسیس  و  نظامی  زور  با  نمی دانستند،  کافی  را 
پایگاه نظامی و تأسیس رژیم اشغالگر قدس در منطقه 
اداری دولت ها،  و  گسترده در ساختار سیاسی  نفوذ  و 
امکان شکل گیری راهی غیر از غرب زدگی را از بین برده و 

کرده اند. راه های رهایی را مسدود 

ک تــر  ــقــادی خــطــرنــا ــیــمــاری بــاطــنــی و اعــت ــن ب ایـ
جوامع  کثر  ا در  کمابیش  اخیر  قرن  سه  دو  از  کرونا،  از 
اسالمی  کشورهای  در  متأسفانه  و  کــرده  نفوذ  بشری 
ــرق  زرق وبـ ــی  ول داده انــــد؛  رســـوخ  را  آن  شکل  بدترین 
فناوری و تبلیغات، اجازه آشکارسازی به آن نمی داد. 
از  زیادی داشته است؛  ابعاد  کرونا  از  بدتر  بیماری  این 
گرفته تا  کردن نسل های آینده  بحران بدهی و بدهکار 
جنایات جنگی، ترور و خشونت بی سابقه )که در همین 
روزهای سخت نیز خشونت ورزی در جهان ادامه دارد( 
غربی  جوامع  در  الهی  معنویت  و  اخــالق  فروپاشی  تا 
خیابان های  و  کوچه  در  مــردم  امــا  امــروز  ــرب زده.  غـ و 
کــمــک خــواهــی ســر مــی دهــنــد؛  اروپــــا و آمــریــکــا فــریــاد 
مردم  درصــد  شصت  از  بیش  و  نمی یابند  یــاوری  ولــی 
اقدامات  به  اقتصادی،  پیشرفته  و  صنعتی  کشورهای 
بی کسی  علت  چرا؟  هستند؛  بی اعتماد  دولت هایشان 
گسستن بشر از خدا، َاُتمیزه  کرونا،  انسان ها در مقابل 

گسستگی اجتماعی از یک طرف و تکبر  شدن جوامع، 
بربستن  رخت  و  دولت ها  و  سیاستمداران  استبداد  و 
»تنهایی  این ها  همه  نتیجه  که  است  انسانی  کرامت 

بشر« است!
انسان بدون خدا و بدون پیوند معنوی با دیگران 
یک  به  متکبر،  و  خودخواه  سیاستمدارانی  وجود  با  و 
که  اســت  شــده  تبدیل  هویت  و  حقیقت  فاقد  جسم 
کرونا،  کنون  ا ــی دود.  م نــان  دنبال  به  شب  تا  صبح  از 
آن،  کــردن  فعال  و  غرب  باطنی  بیماری  از  رونمایی  با 
غرب  جهان  در  را  عمیق تری  رویــدادهــای  شکل گیری 
گسترده تر  که ممکن است ابعاد آن در آینده  آغاز نموده 

شود.

۲- فاجعه انسانی
»تنهایی بشر« از مهم ترین عوارض بیماری باطنی 
است.  غــرب زده  کشورهای  و  غربی  جوامع  اعتقادی  و 


